Schůze Komise pro rozvoj 13. 3. 2019
Přítomní: Martin Bláha, Denisa Hejlová, Jakub Iran, Filip Láb, Jiří Kukačka, Nick Ojo Omorodion
Omluveni: Ondřej Šveda
Dále nepřítomni: Hosté: -

Volba předsedy a místopředsedy
Na předsedu komise byl navržen Martin Bláha, na místopředsedu Nick Ojo Omorodion. Předsedou
byl zvolen Bláha šesti hlasy. Místopředsedou byl zvolen Ojo Omorodion šesti hlasy.

Elektronické volby
Do příští schůze předseda komise zjistí zkušenosti s fungováním elektronických voleb do
akademických senátů jiných fakult UK. Možné návrhy: pedagogická fakulta, filozofická fakulta, fakulta
humanitních studií. Na příští schůzi komise pozve zástupce IT oddělení fakulty (pravděpodobně Mgr.
Kettnera), cílem bude zjistit nutné finanční, časové a personální alokace pro zavedení el. volby.

Fakultní IT
Komise se shodla na nutnosti řešení problémů spojených s fakultním IT. Jiří Kukačka s tím souhlasí,
byť připomíná, že Komise pro rozvoj by měla řešit zejména koncepční záležitosti. Do příští schůze si
členové komise připraví seznam témat, která chtějí diskutovat s fakultním IT oddělení a správou SISu.
Příklady navržených témat:
●

●
●

Eduroam – komise připraví elektronický formulář na zjištění zkušeností se sítí Eduroam
v budovách FSV (Hollar, Opletalka, Jinonice + Celetná), sloužící jako podklad pro diskusi o
možném zlepšení.
Webové stránky institutů – nefunkčnost nového webu, propojení se starým webem,
elektronizace voleb do AS, elektronický oběh dokumentů.
Možnosti elektronizace v rámci modulů SISu

Elektronizace cestovních příkazů
Komise se obává, že plánovaná elektronizace cestovních příkazů bude i nadále zahrnovat listinné
příkazy, se kterými musejí akademičtí pracovníci chodit na ekonomické oddělení. Tzn. aby nedošlo
k duplicitní práci, kdy se vyplní dokumenty elektronicky a následně i v listinné formě. Také není
zřejmé, zda by mělo jít pouze o samotný příkaz před cestou nebo i o následné vyúčtování a
závěrečnou zprávu? Bylo by např. možné scanovat účetní doklady, jízdenky, atd.? Bláha na IT komisi
AS UK zjistí, jak probíhá elektronický oběh dokumentů na jiných fakultách.

Strategický záměr FSV UK
Komise důrazně doporučuje zapracování opatření týkající se zavedení elektronických voleb do
strategického záměru. Komise dále shledává strategický záměr za značně obecný – u některých bodů
chybí kritéria či termíny, na základě, kterých lze zpětně hodnotit úspěšnost strategického záměru
(např. „Dojde k výraznému navýšení stipendií.“ – o kolik, kdy, ...).

Jinonický projekt
Komise bude nadále dbát na vyšší informovanost studentů a zaměstnanců fakulty ohledně projektu
dostavby a rekonstrukce jinonického kampusu. Informační schůzky k projektu by měly probíhat
častěji.

Svolání schůze s tajemníkem, fakultním IT a správce SIS
Na příští schůzi (druhá polovina dubna) komise pozve komise Ing. Kota ze správy SISu, Mgr. Kettnera
z IT oddělení a tajemníka FSV k seznamovací schůzce, která se zaměří na výše zmíněné body. Termín
schůzky bude zvolen podle jejich časových možností, přibližně v druhé polovině dubna.
Zapsal: Jakub Iran

